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วันที่

กําหนดการ

เชา

เที่ยง

เย็น

X

X

X

โรงแรม

1

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

2

กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ (MU548 : 02.30-07.50)
เซี่ยงไฮ-หังโจว-ลองเรือทะเลสาบซีหู (เรือ
เหมา)-หมูบานใบชา-ถนนซีหูเทียนตี้







JASMINE INTERNATIONAL
HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

3

หังโจว-หนิงปอ-เกาะผูโถวซาน-วัดผูจี้
วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป-องคเจาแมกวนอิม
ทะเลใต-เกาะผูโถวซาน-หนิงปอ







HUAGANG HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

4

หนิงปอ-เซี่ยงไฮ-รานนวดเทา(บัวหิมะ)-ลอด
อุโมงคเลเซอร-รานผาไหม-ยานซินเทียนตี้







VIENA HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

5

หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่
ใหญและสวยทีส่ ุดในโลก-รานหยก-ตลาดเฉิน
หวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ
FM841:22.30-01.55+1







กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถจํานวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
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 กําหนดการเดินทาง เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561
วันแรก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.30 น.

 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ อํานวยความสะดวกดานสัมภาระ และเอกสารใหกับทาน

วันที่สองกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ-หังโจว-ลองเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมูบานใบชา-ถนนซีหูเทียนตี้
02.30 น.
07.50 น.

เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

 เหิรฟาสู เมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 548
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ “นครปารีสแหงตะวันออก ” ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซีเมืองเกากั้นโดยแมน้ําหวงผู
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
 รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง มี
ความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่งเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มี ชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน
ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง
(โจว)”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับ
แสงในบึงน้ําลึก (หมายเหตุ :หากกรุปออกเดินทางไมถึง 15 ทาน ลองทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวน
สิทธิ์ไมใชเรือเหมา) นําทานชม หมูบานใบชา ซึ่งเปนชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ใหทานไดชิมชา
จากนั้นนําทานสู ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเปนหลักเมืองของหังโจว และเปนจุดนัดพบของหนุมสาวชาวเมืองหังโจวรุน
ใหม อยูติดกับทะเลสาบซีหู เปนการผสมผสานระหวางอาคารทันสมัยและประวัติศาสตรประเพณีโบราณเขา
ดวยกันไดอยางสวยงามลงตัว ทั้งรานคา ภัตตาคาร รานอาหาร เสื้อผาบูติคทันสมัย ฯลฯ เปนตน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****
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วันที่สาม

หังโจว-หนิงปอ-เกาะผูโถวซาน-วัดผูจี้-วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป-องคเจาแมกวนอิมทะเลใต
เกาะผูโถวซาน-หนิงปอ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู หนิงปอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองใหญอันดับสองรองจากหังโจว เปน
เมืองเล็กที่อยูติดทะเล เมืองหนิงปอเปนเมืองอุตสาหกรรมและเปนเมืองที่มีทาเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม นําทาน
เดินทางสูทาเรือ ทาเรือจูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรือสู เกาะผูโถวซาน (ใชเวลาในการนั่งเรือประมาณ 15
นาที) ซึ่งตั้งอยูในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งหางจากอาวหังโจวมณฑลเจอเจียง ประมาณ 100 ไมลทะเล
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู วัดผูจี้ เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมองคใหญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผูโถวซาน สรางในสมัย
ราชวงศซงตรงกับป ค.ศ. 1080 ทําการบูรณะครั้งใหญในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแหงราชวงศชิง นําทานเดินทางสู วัด
เจาแมกวนอิมไมยอมไป เปนวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยูบนโขดหินริมทะเล เปนที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมที่
แกะสลักจากไม ทาทับดวยสีทอง องคแรกของเกาะผูโถวซาน จากนั้นนําทานสักการะ องคเจาแมกวนอิม
ทะเลใต (หนานไหกวนอิม) องคใหญและงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยูที่ตําหนักริม
ทะเล สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูทาเรือ เพื่อนั่งเรือขามฟากกลับมาสู ทาเรือจูเจียเจียน เพื่อเดินทาง
กลับสู เมืองหนิงปอ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUAGANG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สี่

หนิงปอ-เซี่ยงไฮ-รานนวดเทา(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงคเลเซอร-รานผาไหม-ยานซินเทียนตี้

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู เมืองเซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปดวยอาคาร
สถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ไดรับขนานนามวาเปน “นครปารีสแหงตะวันออก”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู รานนวดเทา เพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร
พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นนําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร ใตแมน้ําหวงผู ลงไป 50 เมตร ใน
อุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตาง ๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของ
จีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง โตะละ 2 ตัว

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนตี้ เปนแหลงชอปปงคนเดิน รานอาหารและแหลงความบันทึกที่ครบครัน ซิน
เทีย นตี้ถื อเปนปลายทางที่น าสนใจสําหรับผู ที่ต องการสั มผั สประวัติ ศาสตร และวัฒ นธรรมของเมือ งเก าใน
บรรยากาศที่ทันสมัย
พักที่ VIENA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****
วันที่หา

หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญและสวยที่สุดในโลก-รานหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร
เปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน” ถือ เปนสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซี่ยงไฮ จากนั้นนําทานชอปปงยาน ถนนนานกิง ศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ
รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา 10 หาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....บุฟเฟตตซีฟูด
นําทานสู ตึก STARBUCKS สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนง สตาร
บัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787
ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และที่ตั้ง
ตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตรา
ประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถัง
ทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาว
ที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่ม
หลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหงเดียว จากนั้นนําทานชม รานหยก
ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา จากนั้น นําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เปน
ศูนยรวมสินคา และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมีก ารผสมผสานระหวางอดีตและ
ปจจุบันไดอยางลงตัว ซึ่งเปนยานสินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841
(บริการอาหารวางบนเครื่อง)
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...........    
********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********
    ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 10 ทานขึน้ ไป ***)

เที่ยง
บาย

ค่ํา
22.30 น.
01.55+1 น.
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เกาะผูโถวซาน...ปูผัดพริก
เซี่ยงไฮ หังโจว นมัสการเจาแมกวนอิม 5 วัน 3 คืน(MU-FM)
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน)
ผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน

เด็กอายุ 2-18 ป
พักกับผูใหญ

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว

วันที่ 22-26 กันยายน 2561

16,999 บาท

16,999 บาท

3,500 บาท

9,999 บาท

วันที่ 27-31 ตุลาคม 2561

16,999 บาท

16,999 บาท

3,500 บาท

9,999 บาท

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

16,999 บาท

16,999 บาท

3,500 บาท

9,999 บาท

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2561

16,999 บาท

16,999 บาท

3,500 บาท

9,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการดังกลาวรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 23 ส.ค. 61 เปนเงิน 6,000 บาท
3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,050 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
5. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7
กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. คาประกันอุบัติเหตุ ระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชย
ทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั
8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 150 หยวนตอคน (เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่ม 50 หยวน / ทาน / ทริป
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
6. คาทัวรชาวตางชาติ เก็บเพิ่ม 700 หยวน/ทาน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝายขาย
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) และเอกสารที่
ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝายขาย กอนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวน
ตางเพิ่ม 1,050 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจายทั้งหมด
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 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้ งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอ ง
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่ นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา ทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight
และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
ขอควรทราบกอนการเดินทาง
 คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
 ตามนโยบายร ว มกั บ การท อ งเที่ ย วแห ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง กํ า หนดให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ สิ น ค า พื้ น เมื อ งให
นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ หมูบานใบชา, รานหยก, ผาไหม, รานนวดฝาเทา(บัวหิมะ) ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรม
ทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม
ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น หากทานปฏิเสธที่จะไมเขารานดังกลาว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน
400 หยวน/ คน/ วันที่ไมเขาราน
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือ กรณี ที่ทา นถูก ปฏิเ สธ การเขา หรือ ออกเมือ งจากเจ าหน าที่ ตรวจคนเขา เมือ ง หรือเจาหนาที่ ก รมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
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 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรื อเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราคาบ
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น!!
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปอน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว (หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใส
เครื่องประดับทุกชนิด เชน ตางหู สรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
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 เดินทางพรอมญาติ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
6. ผูเดินทางที่ชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน หากไมไดทํางานใน
ประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทที่ างบริษทั ฯ สามารถขอวีซาใหได
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอนื่ ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด
นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง
จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา
9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
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10. โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต
และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
11. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใช
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย
** กอนทําการจองทัวรทกุ ครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก **
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยาราง
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส.........................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถือ...............................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).........................................................................................
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือ่ สถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู ที่เคยทํางาน......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................โทร................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับ
ทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
หมายเหตุ
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
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